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REFERAT FRA STYREMØTE 03/19 – TORSDAG 28. FEBRUAR  

Sted: Karlsvik gård, etter årsmøtet 

Til stede fra styret: 

Niels Aall-Lyche (NAL), styreleder (møteleder) 

Helga Daler (HD) 

Edvar Ståle Otterstrøm (ESO) 

Live H. Pedersen (LHP) 

Ingen fra Barnas Turlag 

Martin Aske, DNT ung Tønsberg (MA) 

Svenn Salvesen, Fjellsportgruppa (SS) 

Nina Klopbakken, Aktiv (NK) 

Jan Otto Andreassen, Seniorgruppa (JOA) 

Lorents Gran (LG) 

Til stede fra adm: 

Anne-Lene Stulen 

Ikke tilstede: 

 

Forfall: 

 

 

 

 

Sak nr Tema Ansv Frist 

23/19 REFERAT FRA STYREMØTE 02/19 – TORSDAG 7. FEBRUAR 2019  

Referatet var sendt ut med sakslisten. 

Det var ingen merknader til referatet. 

Godkjent enstemmig 

  

24/18 VALG AV NESTLEDER  

Nestleder er styreleders stedfortreder der dette trengs og deltar bl.a. på AU-møter. 

 

Forslag til vedtak: 

Helga Daler velges som nestleder for 2019 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

25/19 RUTINER VED STYREMØTENE 

Daglig leder setter opp forslag til saksliste på bakgrunn av de innspill som foreligger. 

Styret kan melde saker til administrasjonen senest 9 dager før møtet og de bidrar også til å 

lage saksutredningen. 

Det avholdes et AU møte (styreleder, nestleder og daglig leder) i forkant av styremøtene 

for endelig klargjøring av saksliste og nødvendig dokumentasjon. 

 

Følgende dokumenter var sendt ut med sakslisten: 

a. TOTs vedtekter, sist vedtatt av årsmøtet 18.02.2016. 

b. TOTs handlingsplan 2019-2023, vedtatt på styremøte 07.02.2019. 

c. Arbeidsdeling i TOT, dat. 28.02.2018  

Vedlagt oppdatert oversikt. 

d. Budsjett 2019, vedtatt på styremøte 24.01.2019. 

e. Møteplan for styret 2019, vedtatt på styremøte 24.01.2019. 

Tas til orientering 

  

26/19 DNTs LANDSMØTE 2019 LOFOTEN 

Invitasjon til Landsmøte 2019 var sendt ut tidligere. 

Det er 8 personer som ønsker å delta på landsmøtet, det vil gi en utgift på ca. kr. 8-9.000,- 

pr. pers. Pga av ekstra store utgifter i forbindelse med lang reisevei må det vurderes om 

alle kan få dra. 

 

Styreleder, med støtte av økonomiansvarlig, foreslår at alle styremedlemmene får dra. 

Vara til gruppene får ikke dra.  
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Forslag til vedtak: 

Disse gis fullmakt til å representere TOT på DNTs landsmøte i Lofoten 2019: 

Niels Aall-Lyche, Anne-Lene Stulen, Helga Daler, Edvar Ståle Otterstrøm, Live H. 

Pedersen, Martin Aske, Lorents Gran. 

Hver delegat besørger selv påmelding til landsmøte, bestilling av overnatting og evt. 

turer. TOT dekker utgifter til transport til og fra Lofoten, overnatting fra torsdag til 

søndag inkl. frokost, ett måltid torsdag ved ankomst og landsmøteavgift. Utgifter til turer, 

alkohol og andre måltider dekkes av hver enkelt. 

Enstemmig vedtatt 

 

27/19 REFERAT/ORIENTERING 

1) DNT sentralt: Medlemsoversikt pr. 4.2.2019. Totalt antall medlemmer i TOT er 4.596, 

en økning på 18,7% fra i fjor (723 personer). 

 

2) Styreleder har sendt forslag på kandidat til landsstyret i DNT: Ragnar Standal. 

Dette har støtte i DNT Telemark og de fleste av turisforeningene i DNT Vestfold. 

 

  

 Møtet ble avsluttet kl. 20.50 

 

Neste møte er 28. mars 2019. 

 

Saker som styremedlemmene oa. ønsker tatt opp i styret må være på kontoret innen kl. 

16.00. tirsdagen uken før. 

 

  

 


